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  مقدمة
  
تقديمات إلى ال والخمسين، وسابعات في االجتماع الفقموااله الوثيقة في تخطيط األعمال على ضوء  تنظر هذ  .1

 في المتخذةمقّررات لافهي تتناول أوًال . 2009تخصيصات في خطط أعمال عام ال والخمسين وثامناالجتماع ال
 أيضًا قيمة األنشطة التي لم ُتَقدَّم إلى تقدمو. 2011 � 2009 والخمسين بالنسبة لخطط أعمال سابعاالجتماع ال
وتحّدد الوثيقة . 2009ت في خطط أعمال عام أدرجها  والخمسين، ولكنثامن والخمسين أو السابعاالجتماع ال

تتعلق األطراف مقّررات اجتماع  البلدان التي اّتخذ يمكن أن تساعدشطة المشروعات المطلوبة لالمتثال وتقترح أن
موافقة  ُقّدمت للي تلك التفضال عن، اآلنلة الموافق عليها حتى وتقّيم الوثيقة أيضًا االلتزامات اآلج.  باالمتثالبشأنها
  .توصياتبمالحظات و تنهيتو.  والخمسينثامن االجتماع الفيعليها 

  
الشروع في " إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف ،في اجتماعها الثالث والخمسينالتنفيذية طلبت اللجنة   .2

اني ل في االجتماعين الثاعمإدراج المعلومات المتعلقة بالتأخيرات في التقديم في سياق استعراضها لتنفيذ خطط األ
  )).ج( ، الفقرة 53/3المقّرر " (موالثالث من آل عا

  
  2011-2009ن خطط أعمال مقّررات مّتخذة بشأ

  
 أجهزةية استراتيجالمتعلقة باألنشطة جميع  حذف ،ابع والخمسينس اجتماعها الفي قّررت اللجنة التنفيذية  .3

 التدليلية المشروعات جميعو، ربونيةآلوروفلوروآالهيدرو المواد إنتاج وأنشطة ،للجرعات بمقياس المزودة االستنشاق
 قطاع في التدليلية المشروعات جميع، و) خمسة أنشطةباستثناء (ربونيةآلوروفلوروآروالهيد المواد برغاوي المتعلقة
 تستخدم التي بالُمذيبات المتعلقة التدليلية المشروعات جميع وربونية،آلوروفلوروآالهيدرو بالمواد المتعلقة التبريد
 المستنفدة المواد من تخلصال مشروعات جميعوقررت اللجنة أيضا حذف  ،ربونيةآلوروفلوروآالهيدرو المواد

 وباإلضافة إلى ذلك، قررت اللجنة التنفيذية حذف حلقات العمل .اطقمنأو  بلدان 7 سبعة أنشطة في باستثناء لألوزون
مشروعات ووافقت أيضا على إدراج أنشطة إعداد . اإلقليمية بشأن منع االستخدامات الجديدة لبروميد الميثيل

  .يونيدو بالنسبة لتايلندويوئنديبي خطتي أعمال فلوروآربون في  الهيدروآلورو
  
، استنادًا إلى التعديالت التي ُأجريت في 2011-2009 الموارد المخّصصة في خطط أعمال 1 الجدول بينيو  .4

  : لما يليع والخمسين وفقًاابساالجتماع ال
  

مستمّرة لثالث سنوات؛ ُحّددت على أنها مطلوبة لالمتثال في خطة اإلزالة النموذجية الالتي ألنشطة ا •
  و

  
  .ألنشطة التي اعُتبرت غير مطلوبة لالمتثال في الخطة النموذجيةا •

  
، لالمتثال ة في الخطة النموذجية الموّجهةالزمأنها األنشطة الب"  لالمتثالالزمة "بعنوان ةالقيم تعّرف  .5

الوحدة أموال المساعدة على االمتثال وأمين الخزانة، وبرنامج / اللجنة التنفيذية / والتعزيز المؤسسي، واألمانة 
في الخطة النموذجية آربون الهيدروآلوروفلورو تحليل يتعلق ب، أدرج)ط)(ب( الفقرة 54/5 ووفقًا للمقّرر .الرئيسية

األنشطة غير تعّرف و. المتثالالزمة لاآلن ُتعتبر آربون الهيدروآلوروفلورو فإن أنشطة ،، وبالتاليلالمتثالالموجهة 
  . التي تتجاوز االحتياجات التي حّددتها خطة اإلزالة النموذجية المستمرة لثالث سنواتاألنشطةأنها بة لالمتثال المطلوب
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  1الجدول 
  

  2011-2009 أعمال الفترةتخصيص الموارد وخطط 
  )ةمريكياأل اتدوالرآالف الب(

  
  2009  2010  2011  

         لالمتثالالزمة
 3,247 7,226 43,967  يهااتفاقيات متعددة السنوات موافق عل

 240 1,244 2,225  خطط إدارة اإلزالة النهائية
     32  تدقيقات خطط إدارة اإلزالة النهائية

 2,250 3,525 5,975  الكلوروفلوروآربون
 0 0 44   آلوروفورم الميثيل�رابع آلوريد الكربون 

 0 0 218  بروميد الميثيل
 0 0 44  آلوروفورم الميثيل

   0 3,123   مشروع تدليلي�لوفلوروآربون الهيدروآلو
     183   إعداد مشروع تدليلي�الهيدروآلولوفلوروآربون 

 83,911 100,280 1,465  خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 0 192 2,995  إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

 مشروع �آربونية دروآلوروفلورويخطط إدارة إزالة المواد اله
 111,729 132,722 12,148  استثماري

 إعداد مشروع �آربونية زالة المواد الهيدروآلوروفلوروخطط إدارة إ
 0 294 5,705  استثماري

        التكاليف القياسية
 10,019 9,727 9,444     برنامج المساعدة على االمتثال

 5,723 5,605 5,490     الوحدة الرئيسية
 9,860 6,566 10,210     التعزيز المؤسسي

 7,381 7,173 6,975  اللجنة التنفيذية/    التكلفة لألمانة 
 500 500 500     أمين الخزانة

 234,860 275,055 110,742  )المطلوب لالمتثال(المجموع الفرعي 
        غير مطلوب لالمتثال

   387 656  مكافحة االتجار غير المشروع 
 0 2,788 433  تخّلص من المواد المستنفدة لألوزونال

 1,613 1,789 1,212   اإلزالة المعّجلة-بروميد الميثيل 
     447   غير استثماري �بروميد الميثيل 
 0 218 0   لم تصّدق على تعديل آوبنهاغن-بروميد الميثيل 

 1,613 5,181 2,748  )غير مطلوب لالمتثال(المجموع الفرعي 
 236,472 280,236 113,489  المجموع

    
المتثال واألنشطة القياسية نشطة امليون دوالر أمريكي أل 110.74 ،2009المطلوب في عام مجموع  اليبلغ  .6

 فوق  مليون دوالر أمريكي2.75 مبلغ تخصيص إلى 1ويشير الجدول .  الصندوق المتعدد األطراففي إطار
  .وذجية المستمرة لثالث سنواتاالحتياجات التي حّددتها خطة اإلزالة النم

  
ابع س في اجتماعها ال،2011-2009التعديالت التي أجرتها اللجنة التنفيذية على خطة أعمال وقد غّيرت   .7

  .2، آما هو مبين في الجدول التخصيصات الموّزعة على الوآاالت غّيرت ،والخمسين
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  2الجدول 
  

  التنفيذيةما عّدلتها اللجنة حسب 2011-2009موجز خطة أعمال 
  )ةمريكياأل اتدوالرال آالف(ابع والخمسين حسب الوآالة سفي اجتماعها ال

  
  2011  2010  2009  الوآالة

 2,975 7,080 4,387  الوآاالت الثنائية
 77,169 81,658 14,433  )يوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 18,833 31,857 23,662  )يونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة 
 71,827 95,717 31,342  )يونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

 57,787 56,250 32,190  البنك الدولي
 7,881 7,673 7,475  أمين الخزانة/ اللجنة التنفيذية / األمانة 
 236,472 280,236 113,489  المجموع

    
  2009موافقات وخطة أعمال عام ال
  
 ثامنابع والخمسين والتقديمات إلى االجتماع السفقات التي تّمت في االجتماع ال الموا3 الجدول بيني  .8

ن القيمة التي ع تقلأو إما تزيد  ، هذه الموافقاتمدى تجاوزشير إلى يو. 2009حزيران /يون يو2 حتىوالخمسين 
 آانتابع والخمسين ساع اللمشروعات الموافق عليها في االجتم الفعلية لقيمال أن يبينو. حّددت لها في خطة األعمال

 أيضًا أن اللجنة التنفيذية يظهر الجدولو. 2009 بالنسبة لهذه األنشطة في خطط أعمال مبينةأعلى من المستويات ال
ما ع دوالر أمريكي 2 398 634  بمقدار اإلجماليةقيمتهاتزيد ابع والخمسين على مشروعات سوافقت في اجتماعها ال

  . لهذه المشروعات2009آان محّددًا في خطة أعمال 
  
 دوالر 37 450 163 البالغةمشروعات ال  والخمسين أيضًا قيمثامن التقديمات إلى االجتماع التتضمن  .9

 في خصصتتجاوز المبلغ الموهي ، ) دوالر أمريكي لم يكن في خطط األعمال888 175 غبما في ذلك مبل(أمريكي 
لخمس مشروعات بالنسبة عداد اإل: هيفي خطة األعمال واألنشطة غير المدرجة  .2009 لعام خطط األعمال

 دوالر 69 262 (ومشروع لبنك الهالون في العراق، ) دوالر أمريكي317 800 (آربونلهيدروآلوروفلورول
في مؤسسي التعزيز لل مشروع و،) دوالر أمريكي146 900(خطة إدارة اإلزالة النهائية في هايتي و، )أمريكي
واد المستنفدة لألوزون في المكسيك ـص من المـداد مشروع واحد للتخلـوإع ،)ر أمريكي دوال300 463(ماليزيا 

 والخمسين بالمستويات ثامنوإذا تّمت الموافقة على آافة التقديمات إلى االجتماع ال. ) دوالر أمريكي53 750(
ن المجموع اإلجمالي ع أمريكي  دوالر6 195 667  مبلغ يزيد بمقدارالمطلوبة، تكون اللجنة التنفيذية قد وافقت على

  . لهذه المشروعات2009المدرج في خطط أعمال عام 
  

بما في ذلك األنشطة التي لم تكن في  ( قيمتها المحددة في خطة األعمال التقديماتلتجاوزالسبب الرئيسي و  .10
لقيمة المحددة لها في خطة  اتجاوزت المستنفدة لألوزون في العراقإزالة المواد كلفة ت أن يتمثل في، )خطط األعمال
استثماري  مشروع ةفتجاوزت تكللى ذلك، وعالوة ع. ا أمريكيا دوالر4 703 623 األعمال بمقدار

  .ا أمريكيادوالر 529 537 في األردن، تجاوزت قيمتها في خطة األعمال بمقدار لهيدروآلوروفلوروآربونل
  

في خطط األعمال، فإن تقييمًا المشار إليها  القيمة بير علىتزيد بقدر آن القيمة المقّدمة للمشروعات ألونظرا   .11
 ثامن تاريخ االجتماع الموعد قريب من في قدمُيعرف وُي(لى توصيات األمانة استنادا إأآثر دّقة سوف يكون متوافرًا 

  . لهذه الوثيقة توصيات األمانة آجزء من ضميمةترد في استنادًا إلى القيمة التي 3وسيّتم تحديث الجدول . )والخمسين
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  3الجدول 

  
  )دوالر أمريكي (التقديمات والموافقات و2009خطط أعمال عام 

  
قيمة خطط أعمال   االجتماع

2009*  
تقديمات /موافقات

في خطط أعمال 
2009  

تقديمات /موافقات
غير مدرجة في خطط 

  2009أعمال 

مقابل  (/التوفير
  )الميزانية

 (2,398,634) 2,810,238 24,708,923 25,120,527  ابع والخمسونساالجتماع ال
 (6,195,667) 888,175 36,561,988 31,254,496   والخمسونثامناالجتماع ال
 (8,594,301) 3,698,413 61,270,911 56,375,023  المجموع

  .ين للجنة التنفيذيةابع والخمسساالعتبار المقّررات من االجتماع الفي  المنقحة، مع األخذ 2011-2009استنادًا إلى خطط أعمال *
  

 من موال ورصيد األ2009 قيمة الحسابات المدرجة في خطط أعمال عام ،وآالةحسب ال ،4 الجدول بيني  .12
 استنادًا إلى توصيات 4يضًا تحديث الجدول أوسيتّم .  تقديمهالم يتمالتي  2009مشروعات في خطط أعمال عام 

 دوالر أمريكي من 48 520 030 ا وقدرههذا الجدول أيضًا أن مبلغويبرز . األمانة، آجزء من ضميمة لهذه الوثيقة
ُيتَوقَّع تقديمه إلى االجتماع ) %43 (2009 ميزانية خطط أعمال عام في دوالر أمريكي 113 489 354أصل مبلغ 

  . والخمسينتاسعال
  

  4الجدول 
  

  *)دوالر أمريكي (الموافقات والتقديمات و2009خطط أعمال عام 
  

  القيمة اإلجمالية  نية الميزابنود
في خطة أعمال 

2008**  

موافقات في 
االجتماع الرابع 
  والخمسين

مطلوب لالجتماع 
  الخامس والخمسين

  الرصيد

 1,901,042 192,100 2,294,101 4,387,243  ***وآاالت ثنائية
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 5,946,516 3,019,998 5,466,872 14,433,386  )يوئنديبي(
رنامج األمم المتحدة للبيئة ب
 16,331,750 3,309,544 4,020,464 23,661,758  )يونيب(

منظمة األمم المتحدة للتنمية 
 8,672,543 18,559,705 4,110,149 31,342,397  )يونيدو(الصناعية 
 8,193,252 12,368,816 11,627,575 32,189,643  البنك الدولي

/ اللجنة التنفيذية / األمانة 
 7,474,927     7,474,927  ن الخزانةأمي

 48,520,030 37,450,163 27,519,161 113,489,354  المجموع

  . الوحدة الرئيسية تكاليفبما في ذلك  *
  .والخمسين للجنة التنفيذيةابع ساالعتبار المقّررات من االجتماع الفي المنقحة، مع األخذ  2009�2011استنادًا إلى خطط أعمال   **

  .2011-2009موال في الفترة ناء األنشطة الثنائية التي لم ُتَحمَّل للمساهمات الثنائية إلعادة التزويد باألباستث  ***
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  قيمة المشروعات غير المقّدمة
  

 ثامنالأو الخمسين وابع س اللالجتماع لم تقدم سواءالمتبقية ألنشطة الحسابية قيمة ال 5 الجدول بيني  .13
 قيمتها تي تبلغ أن األنشطة المطلوبة لالمتثال واليشير إلىو. 2009طط أعمال عام خ والخمسين، والتي ُأدرجت في

ويتضّمن المرفق .  والخمسينثامنال وأابع والخمسين س مليون دوالر أمريكي لم تقدَّم ألي من االجتماعين ال47.5
بقيمة إجمالية (ة لالمتثال الزم غير الاألنشطةضّمن المرفق الثاني قائمة بويت. هذه األنشطةجميع بتفصيلية  قائمة ولاأل

  ). مليون دوالر أمريكي2.2قدرها 
  

  5الجدول 
  

  مقّدمة المشروعات غير ال و2009أنشطة متبقية في خطط أعمال 
  )دوالر أمريكي(

  
القيمة المتبقية من خطة   الوآالة

  *2009أعمال 
 المبلغ غير المطلوب لالمتثال  المبلغ المطلوب لالمتثال

 156,500 1,708,835 1,865,335  ائيةوآاالت ثن
 0 6,335,363 6,335,363  يوئنديبي
 937,000 16,815,464 17,752,464  يونيب
 1,075,000 14,364,284 15,439,284  يونيدو

 0 8,246,958 8,246,958  البنك الدولي
 2,168,500 47,470,904 49,639,404  المجموع

  .ابع والخمسين للجنة التنفيذيةساالعتبار المقررات من االجتماع الفي  األخذ  مع2011-2009لى خطط أعمال إاستنادًا *
  
   الشرائح السنويةاتيرختأ
  

ن التأخيرات في ع الب تقرير طي هذا القسم آمتابعة للمقّرر المتخذ في االجتماع السابع واألربعين، الذُيقدَّم  .14
، الفقرة 53/3 والذي ُعّدل في االجتماع الثالث والخمسين بالمقّرر ،))د(، الفقرة 47/50المقّرر (تقديم الشرائح السنوية 

في إعداد السبب يرجع و.  هذه المعلومات في هذا التقرير إلى االجتماعين الثاني والثالث من السنةأن تضاف، و)ج(
 وفي ،ألموالأسفرت عن تأخيرات في تحويل االتي تأخيرات في تقديم الشرائح السنوية ال سوابق إلىهذا التقرير 

 تمكين اللجنة التنفيذية من تشجيع وهو يهدف إلى. ج إليها الشرائح السنويةااللتزامات لتمويل األنشطة التي تحتاالوفاء ب
الصعوبات في لمعالجة  و،البلدان والوآاالت المعنية على تعزيز جهودها لتقديم الشرائح السنوية في أسرع وقت ممكن

، بحيث يصبح  فقطويقّدم التقرير إلى االجتماعين الثاني والثالث للسنة. النسبة لتقديمها القصوى بمواعيدالتقّيد بال
لوثائق المتعلقة بتخطيط األعمال المقّدمة إلى تتضمن ا بعد الموافقة على خطط األعمال في االجتماع األول، أن ً،ممكنا

 المقررة بما في ذلك تقديم الشرائح السنوية تنفيذ خطط األعمال السنوية،ل اخالل السنة، رصد االجتماعات الالحقة
  .خالل تلك السنة

  
 يعرضفي االجتماع الحالي، و هاتقديم مقررا خيرات في تقديم الشرائح التي آانالتأ هذا التقرير يبينو  .15

في االجتماع فيها لنظر المسحوبة من اويسّلط أيضًا الضوء على الشرائح السنوية . نظر اللجنة التنفيذيةلتوصيات 
  . اجتماعين متعاقبينفيها  تقديرتأخالشرائح السنوية التي و ،الحالي بسبب التنفيذ البطيء للشريحة األولى

  
. ون شريحةخمسولم تقّدم منها .  والخمسينثامنلتقديم إلى االجتماع الواجبة ا شريحة هناك ثالث وسبعون  .16
 ولم تقدم ).4 (وفرنسا، )1( ، آندا)6(، البنك الدولي )9(، يونيدو )22(يب ، يون)8(يوئنديبي :  موزعة على النحو التالييوه
  .وقدم اتفاقان آخران متعددا السنوات ولكنهما سحبا بعد ذلك.  من هذه الشرائح إلى اجتماعين متعاقبين21
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  التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية إلى اجتماعين متعاقبين
  

 لم تقّدم إلى اجتماعين متعاقبين، مع األسباب آما أوردتها الوآالة المنفذة  الشرائح التي6 الجدول ظهري  .17
  .المعنية

  
  6الجدول 

  
  الشرائح السنوية التي لم تقدَّم إلى اجتماعين متعاقبين

  
  سبب التأخير  الشرائح  القطاع  البلد  الوآالة
أنتيغوا   البنك الدولي

  وبربودا
 إلى تغيير خطة العمل، واألموال المتبقية من الحاجة  2006  آربونخطة إزالة الكلوروفلورو

الشريحة األولى، والحاجة إلى إجراء تدقيق عن 
  .التحقق

  .استبدال معهد التدريب  2008  آربونخطة إزالة الكلوروفلورو  البحرين  يونيب
  .أموال آافية من الشرائح الموافق عليها  2008  آربونفلوروكلوروالخطة إزالة   البحرين  يوئنديبي

المواد المستنفدة خطة إزالة   آوبا  ئنديبييو
  لألوزون

  .أموال آافية من الشرائح الموافق عليها  2008

  .عدم وضع تشريع بشأن المواد المستنفدة لألوزون  2009  آربونكلوروفلوروالخطة إزالة   مصر  يونيدو
خطة إزالة المواد المستنفدة   الكويت  يونيدو

 لألوزون
 في التوقيع على ، يونيب،تأخر الوآالة الرئيسية  2009

  .االتفاق
خطة إزالة المواد المستنفدة   الكويت  يونيب

 لألوزون
 في التوقيع على ، يونيب،تأخر الوآالة الرئيسية  2008

  .االتفاق
المواد المستنفدة خطة إزالة   تونس  البنك الدولي

  لألوزون
  .تأخر التقرير عن التحقق  2008

بطء تنفيذ الشريحة الحالية وعدم توافر تقرير عن   2008 كلوروفلوروآربونخطة إزالة ال  ترآيا  البنك الدولي
  .التحقق

 ألن اتفاق 2009ال توجد حاجة حتى نهاية عام   2008 بروميد الميثيل  فييت نام  البنك الدولي
  .بروميد الميثيل سيدرج آتعديل لخطة اإلزالة الوطنية

الرأس   يونيب
  األخضر

تأخر وصول معدات التدريب التي طلبها البلد وفقا  2009 نخطة إزالة الكلوروفلوروآربو
  .لليونيب

المواد المستنفدة خطة إزالة   الكونغو  يونيدو
  لألوزون

 الوآالة الرئيسية، أن مشروع قرر يونيب، بصفته 2009
 آافيا للموافقة اليونيدو االستثماري لم يحقق تقدما

  .عليه ولم يقدم الطلب
المواد المستنفدة  خطة إزالة  الكونغو  يونيب

  لألوزون
 الوآالة الرئيسية، أن مشروع قرر يونيب، بصفته 2009

اليونيدو االستثماري لم يحقق تقدما آافيا للموافقة 
  .عليه ولم يقدم الطلب

 الوآالة الرئيسية، أن مشروع قرر يونيب، بصفته 2009  خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  جيبوتي  يونيب
لم يحقق تقدما آافيا للموافقة اليونيدو االستثماري 
  .عليه ولم يقدم الطلب

خطة إزالة المواد المستنفدة   ريترياإ  يونيدو
 لألوزون

 .عدم وضع تشريع بشأن المواد المستنفدة لألوزون 2009

خطة إزالة المواد المستنفدة   ريترياإ  يونيب
 لألوزون

 .عدم وضع تشريع بشأن المواد المستنفدة لألوزون 2009

 .أموال آافية من الشرائح الموافق عليها 2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  غيانا  ديبييوئن
 .أموال آافية من الشرائح الموافق عليها 2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  غيانا  يونيب
جمهورية الو   فرنسا

الديمقراطية 
  الشعبية

  . على االتفاقالتأخير في التوقيع 2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون

 الوآالة بصفته على االتفاقيونيب توقيع التأخير في  2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  قطر  يونيدو
 .الرئيسية

 بصفته الوآالة على االتفاقيونيب توقيع التأخير في  2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  قطر  يونيب
 .الرئيسية
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 وأن تطالب بتوجيه رسائل تشّجع الوآاالت المنفذة عن تحيط علمَا بهذه الوقائقد ترغب اللجنة التنفيذية في أ  .18
 في تنفيذ الشرائح الموافق عليها، سراع المعنية على اتخاذ إجراءات لإل5 المادة الشرائح المستحقة وحكومات بلدان

  . إلى االجتماع السادس والخمسينالمتأخرة الشرائحطلبات بحيث يمكن تقديم 
  

   إلى االجتماع الخامس والخمسينهاتقديممقرر وية أخرى شرائح سن
  

  . المعنيةالوآالةألسباب التي أوردتها مع ا الشرائح التي لم تّقدم 7 الجدول بيني  .19
  

  7الجدول 
  

   والخمسينثامنة هذه السنة إلى االجتماع الها ألول مرتقديممقررا  شرائح سنوية غير مقّدمة آان
  

  سبب التأخير لشرائحا  القطاع  البلد  الوآالة
يونيدو لة الرئيسية، أن مشروع  الوآاقرر يونيب، بصفته  2009  آربونخطة إزالة الكلوروفلورو  بنن  يونيدو

االستثماري لم يحقق تقدما آافيا للموافقة عليه ولم يقدم 
  .الطلب

يونيدو ن مشروع لة الرئيسية، أ الوآاقرر يونيب، بصفته  2009  آربونخطة إزالة الكلوروفلورو  بنن  يونيب
االستثماري لم يحقق تقدما آافيا للموافقة عليه ولم يقدم 

 .الطلب
يونيدو لة الرئيسية، أن مشروع  الوآاقرر يونيب، بصفته  2009  آربونالكلوروفلوروخطة إزالة   بوروندي  يونيدو

االستثماري لم يحقق تقدما آافيا للموافقة عليه ولم يقدم 
 .الطلب

يونيدو لة الرئيسية، أن مشروع  الوآاقرر يونيب، بصفته  2009  آربونإزالة الكلوروفلوروخطة   بوروندي  يونيب
االستثماري لم يحقق تقدما آافيا للموافقة عليه ولم يقدم 

 .الطلب
جمهورية   يونيب

أفريقيا 
  الوسطى

  .شراء فرنسا للمعدات، وفقا ليونيبفي انتظار   2009  آربونالكلوروفلوروخطة إزالة 

هورية جم  فرنسا
أفريقيا 
  الوسطى

تنفيذ الشريحة األولى بسبب إتمام خطة في تقدم غير آاف   2009  آربونخطة إزالة الكلوروفلورو
  .إدارة غازات التبريد

  .تنفيذ الشريحة األولىفي تقدم غير آاف   2009  آربونالكلوروفلوروخطة إزالة   شيلي  آندا
  .ألموال من الشرائح الموافق عليهااصرف قلة   2008 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  غرينادا  يوئنديبي
  .ألموال من الشرائح الموافق عليهااصرف قلة   2008 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  غرينادا  يونيب
  .التأخير في التوقيع على االتفاق  2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  غواتيماال  يونيب
  .تأخر التوقيع والحالة السياسية في البلد  2009 بونخطة إزالة الكلوروفلوروآر  غينيا  يونيدو
  .تأخر التوقيع والحالة السياسية في البلد  2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  غينيا  يونيب
  .تأخر التوقيع والحالة السياسية في البلد  2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  بيساو-غينيا  يونيب
  . من الشرائح الموافق عليهاقلة صرف األموال  2008 لوروفلوروآربونخطة إزالة الك  هندوراس  يونيدو
  .من الشرائح الموافق عليهاقلة صرف األموال   2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  هندوراس  يونيب
  .الحاجة إلى تنقيح الخطة  2008 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  قيرغيزستان  يونيب
  .أموال آافية من الشرائح الموافق عليها  2008 ة الكلوروفلوروآربونخطة إزال  قيرغيزستان  يوئنديبي

  لم يقدم  2009  خطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون  ماليزيا  بنك الدوليال
يوئنديبي لتمكين بدء المشروع تأخر التوقيع على اتفاق  2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  موزامبيق  يونيب

  .االستثماري
  .تأخر التوقيع على االتفاق 2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  وزامبيقم  يوئنديبي
  .لم يقدم 2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  نيكاراغوا  يونيب
  .تأخر التوقيع على االتفاق 2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  بيرو  يونيب
  . من الشرائح الموافق عليهاموالقلة صرف األ 2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  بيرو  يوئنديبي
تأخر تقرير األنشطة بسبب عدم وجود صادرات من  2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربونجزر   فرنسا
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  سبب التأخير لشرائحا  القطاع  البلد  الوآالة
  .الكلوروفلوروآربون لعدة سنوات  السيشيل

  . من الشرائح الموافق عليهاقلة صرف األموال 2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  سورينام  يونيب
 .تأخر التوقيع على االتفاق 2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  زيلندسوا  يونيب
 .تأخر التوقيع على االتفاق 2009 خطة إزالة الكلوروفلوروآربون  سوازيلند  يوئنديبي

  .لم يقدم 2009 خطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون  تايلند  البنك الدولي
 اآلن والمشروع ذلك تم وقد ،إعادة هيكلة مكتب الجمارك  2009 وزونخطة إزالة المواد المستنفدة لأل  أوغندا  فرنسا

  .جاري تنفيذه
  

 المنفذة توجيه رسائل لتشجيع الوآاالتتطلب أن تحيط علمًا بهذه الوقائع وفي قد ترغب اللجنة التنفيذية   .20
  . والخمسينسعتاة على تقديم هذه الشرائح السنوية إلى االجتماع ال المعني5المادة بلدان وحكومات 

  
  مناقشة مع أمانة الصندوقإجراء حبت بعد ها ُسشرائح سنوية تّم تقديمها ولكن

  
 أمانة استعراض أجرته الشرائح السنوية التي ُقّدمت إلى أمانة الصندوق ولكنها ُسحبت بعد 8 الجدول بيني  .21

  .الصندوق
  

  8الجدول 
  

  مناقشة مع األمانةإجراء  تّم تقديمها ولكنها ُسحبت بعدالتي سنوية الشرائح ال
  

  السبب  العنوان   البلد  الوآالة
اإلزالة التامة لبروميد الميثيل المستعمل آعامل تبخير   آوستاريكا  يوئنديبي

بذور في البطيخ، وزهور الزينة، والموز، وأحواض 
تطبيقات الحجر ومشاتل الدخان، باستثناء الدخان 

  )الشريحة الخامسة (الصحي السابق للشحن

وال آافية من الشرائح الموافق أم
  .عليها

اإلزالة المعجلة إلنتاج الكلوروفلوروآربون   الهند  البنك الدولي
  )الشريحة األولى(

  .لم يقدم تقرير التدقيق

  
 وحكومة ، في إتمام الشريحة الحاليةإلسراعاقد ترغب اللجنة التنفيذية في تشجيع حكومة آوستاريكا على   .22

  . في أقرب وقت ممكناقدمي سلذين اليناالتفاقهذين الوثائق الالزمة لتمكين الشريحة التالية من الهند على استكمال 
  

  التزامات آجلة
  

 ستغطي هذا القسم، استنادًا ، والخمسين للجنة التنفيذيةثامن الضميمة التي ستصدر قبل االجتماع الستغطي  .23
 مدى تطابق االلتزامات اآلجلة المقّدمة ، فضًال عن ذلك،لضميمةوستتناول ا.  قيد اإلعداد حاليًاين االتفاقةسودإلى م

  .2011-2009المبالغ المرتبطة بها في خطط أعمال مع  والخمسين، ثامنفي االجتماع العليها للموافقة 
  
  مالحظاتال
  

عمال بمبلغ  المحّددة لها في خطط األالقيمة والخمسين ثامنقيمة المشروعات المقّدمة إلى االجتماع التتجاوز   .24
، المستنفدة لألوزون في العراقكلفة خطة إزالة المواد ت إلى  ذلك بدرجة آبيرةرجعوي.  دوالر أمريكي6 195 667

ها في االجتماع األخير للجنة التنفيذية بمبلغ أييدالتي تجاوزت القَيَم التي ُأدرجت في خطط أعمال الوآاالت، والتي تّم ت
ت الموافقة عليها صة إذا تمآثر المبالغ غير المخصة هذه المشروعات قد تعادل وأ وقيم. دوالر أمريكي4 703 623

  .هاقدمت ببالمستويات التي 
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 لم ُتدرج في وهذه والخمسين، ثامن إلى االجتماع الا أمريكيا دوالر888 175قيمتها تبلغ  مشروعات قدمت  .25
  .خطط األعمال

  
.  والخمسينلتاسع إلى االجتماع ا2009ة خطط األعمال لعام  من قيم%43 ما نسبتهم يقدمن المنتظر أن   .26

 في خطط أعمالها لعام ة لالمتثالالزمالتقديم األنشطة فذة الثنائية والمتعددة األطراف  الوآاالت المنالطلب منوينبغي 
 ادموال إزالة تمامقي حتى إمتبضيق الوقت البالنظر إلى  وخصوصا والخمسين، تاسع إلى االجتماع ال2009

  .2010 عام والهالونات ورابع آلوريد الكربون المطلوبة في يةآربونالكلوروفلورو
  

لالجتماع الثاني متأخرة  21 منها والخمسين، ثامنإلى االجتماع ال مقررة شريجة سنوية نوخمسم تقدلم   .27
  .لعدم إآتمالهما اسحبت امه ولكنتم تقديمها ان إضافيتان سنويشريحتانك وهنا. المتعاقب

  
  توصياتال

    
  :النظر فيما يليقد ترغب اللجنة التنفيذية في   .28

  
ما وردت في الوثيقة حسب ،2009حالة خطط أعمال عام عن  علمًا بالتقرير أن تحيط  )أ(

UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/5آانت التي نشطة لأل مليون دوالر أمريكي 47.5 أن حقيقة وب
 والخمسين، وأن قيمة االلتزامات اآلجلة الموافق عليها منثاة لالمتثال لم تقّدم إلى االجتماع الالزم

 للصندوق 2011- 2009خطة أعمال القيمة في ) تقل عن/ تتجاوز( والخمسين ثامنفي االجتماع ال
  ؛]فعليةالموافقات ال الرقم استنادًا إلى قدمُي[ دوالر أمريكي  XXX مبلغالمتعدد األطراف ب

  
ات المتعددة السنوات المقدمة إلى األمانة لالتفاققة بالشرائح السنوية  علمًا بالمعلومات المتعّلأن تحيط  ) ب(

ما وردت في الوثيقة حسب ويوئنديبي ويونيب ويونيدو والبنك الدولي،  وإيطاليا وإسبانيامن آندا
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/5(؛ 

  
ة لالمتثال في خطط الزمالتقديم األنشطة فذة الثنائية والمتعددة األطراف  الوآاالت المنأن تطلب من  )ج(

   والخمسين؛تاسع االجتماع ال، إلى2009أعمال عام 
  
ات المتعددة السنوات التي  لالتفاق73 بالغ عددهاالشرائح السنوية البين  من 23بأن  علمًا أن تحيط  )د(

ة  والخمسين، ولكن الشرائح السنويثامن إلى االجتماع القررمت في الوقت المها، قدتقديممقررا  آان
   لم ُتقّدم؛50 بالغ عددهاالالباقية 

  
 من هذه 6 علمًا بأنه يجب توجيه رسائل بالنسبة للشرائح السنوية، المحّددة في الجدول أن تحيط  )ه(

، وتشجيع التأخير المذآورة إلى االجتماعين األخيرين، مع أسباب آان مقررا تقديمهاالوثيقة، التي 
 في تنفيذ الشرائح سراعإلاتخاذ إجراءات ل المعنية على 5دة المابلدان الوآاالت المنفذة وحكومات 

   والخمسين؛تاسع إلى االجتماع الهاتقديممقرر الموافق عليها، بجيث ُيتاح تقديم الشرائح ال
  
 من هذه الوثيقة، 7أن تالحظ ضرورة توجيه رسائل بالنسبة للشرائح السنوية، المحّددة في الجدول   )و(

ا إلى االجتماع الخامس والخمسين، مع أسباب التأخير المذآورة، وتشجيع التي آان مقررا تقديمه
 المعنية على تقديم هذه الشرائح السنوية إلى االجتماع 5الوآاالت المنفذة وحكومات بلدان المادة 

  التاسع والخمسين؛
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لى استكمال  وحكومة الهند ع، في إتمام الشريحة الحاليةسراعحكومة آوستاريكا على اإلع أن تشج  )ز(
 وتعجيل ،من أجل تقديم الشرائح السنوية لمشروع بروميد الميثيل في آوستاريكا ،الوثائق الالزمة

  . في أقرب وقت ممكنغلق مشروع إنتاج الكلوروفلوروآربون في الهند
  
مسين  والخثامناالجتماع العليها في الشرائح السنوية التي ُقّدمت للموافقة مستوى  علمًا بأن أن تحيط  )ح(

، ونتيجة لذلك، سوف يبلغ المستوى اإلجمالي لاللتزامات للفترة من  دوالرا أمريكياXXXبلغت 
  .]ما بعدُيحدَّث في[ مليون دوالر أمريكي XXX 2014 إلى 2010
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Annex I 
 

REMAINING ACTIVITIES REQUIRED FOR COMPLIANCE 
 

Country Agency Type Chemical Sector / Sub-Sector Value 
($000) in 

2009 

ODP 
in 

2009 
Albania UNEP INS CFC Institutional Strengthening 110  
Algeria UNIDO PRP HCFC PU foam 54 0.0 
Algeria UNIDO PRP HCFC Refrigeration manufacturing sector 54 0.0 
Angola UNDP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 140 4.3 
Angola UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
155 4.6 

Antigua and Barbuda IBRD PHA CFC CFC Phase-out plan 30 0.5 
Argentina UNDP INS CFC Several Ozone unit support 335 25.8 
Argentina UNIDO INV HCFC Room air-conditioning sector 1,075 10.0 
Argentina UNDP PRP HCFC PRP for HPMP Sector Plan in Foams 161  
Bahamas UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Bahrain UNDP PHA CFC Phase-out plan CFC phase out plan 43 7.5 
Bahrain UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
136  

Bahrain UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Bahrain UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(implementation) 
150 0.8 

Bangladesh UNDP PRP HCFC Addl. PRP for non-invest. activ. 65  
Barbados UNDP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 79 0.8 
Belize UNEP INS CFC Institutional Strengthening 77  
Benin UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
73 0.1 

Benin UNIDO PHA CFC TPMP 75 3.1 
Bolivia UNEP INS CFC Institutional Strengthening 79  
Bolivia Germany PRP HCFC Proj Prep investment activities under 

HPMP 
100  

Botswana UNEP INS CFC Institutional Strengthening 79  
Brazil UNDP PHA CFC Phase-out plan CFC phase out plan 105 25.4 
Brunei Darussalam UNEP INS CFC Institutional Strengthening 70  
Burundi UNIDO PHA CFC TPMP 58 1.3 
Burundi UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
46  

Cameroon UNEP INS CFC Institutional Strengthening 140  
Cape Verde UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
34  

Central African Republic France PHA CFC TPMP 2nd Tranche 51 0.6 
Central African Republic UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
51  

Chile Canada PHA CFC National Phase-Out Plan 295 32.9 
China UNIDO PHA CFC Refrigeration Servicing Sector Phase-out 

Plan 
844 774.9 

China IBRD DEM HCFC Demonstration project for phase-out of 
HCFC in spray foams 

323 20.0 

China IBRD DEM HCFC Demonstration project for phase-out of 
HCFC in water heaters 

840 20.0 

China IBRD DEM HCFC Demonstration project for phase-out of 
HCFC in foam system house 

1,000 60.0 

China UNDP PHA TCA Solvent Sectoral Phase-out plan 1,591 45.7 
Congo UNIDO PHA CFC TPMP 49 1.6 
Congo UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 47  
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Country Agency Type Chemical Sector / Sub-Sector Value 
($000) in 

2009 

ODP 
in 

2009 
(implementation) 

Cook Islands UNEP INS CFC Institutional Strengthening 30  
Costa Rica UNDP INS CFC Several Ozone unit support 151 0.0 
Costa Rica UNDP PHA MBR Fumigant Methyl bromide 781 51.3 
Cote d'Ivoire UNEP INS CFC Institutional Strengthening 107  
Croatia UNIDO INV HCFC PU-foam 323 3.0 
Cuba UNDP PHA CFC ODS Phase-out plan 114 22.5 
Cuba UNDP INS CFC Several Ozone unit support 160 12.0 
Cuba UNDP PRP HCFC Additional PRP for HPMPs 86  
Democratic People's 
Republic of Korea 

UNEP INS CFC Institutional Strengthening 130 10.2 

Democratic People's 
Republic of Korea 

UNIDO PRP HCFC Additional funding for HPMP preparation 108 0.0 

Djibouti UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 
(implementation) 

66  

Dominica UNDP PHA CFC CFC Phase-out plan 7 0.0 
Dominica UNEP PHA CFC CFC Phase-out Plan 15  
Dominica UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Ecuador IBRD INS CFC Renewal of Institutional Strengthening 190 0.0 
Egypt UNIDO PHA CFC ODS Phase-out plan 215 34.6 
Egypt UNIDO INV HCFC PU Foam sector (2 companies) 1,075 10.0 
Egypt UNIDO PRP HCFC PU Foam sector (2 companies) 65 0.0 
Egypt UNIDO PRP HCFC Refrigeration manufacturing sector (2 

companies) 
65 0.0 

El Salvador UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Eritrea UNIDO PHA CFC TPMP 82 1.8 
Eritrea UNEP PHA CFC Terminal Phase out Management Plan 

(implementation) 
79  

Ethiopia UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Ethiopia France PHA CFC TPMP 1st Tranche 440  
Gambia UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Gambia UNEP PRP HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(preparation) 
96  

Georgia UNDP PHA CFC Independent Verification of TPMP 32  
Global UNEP TAS CFC  Technical assistance / support 9,444  
Global UNDP TAS CFC Core Unit Support 1,913  
Global IBRD TAS SEV Agency Core Unit Costs 1,663 0.0 
Global UNIDO TAS SEV Core Unit Funding 1,913 0.0 
Grenada UNDP PHA CFC CFC Phase-out plan 33 0.7 
Grenada UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
37  

Grenada UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Guatemala UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
36  

Guatemala UNEP INS CFC Institutional Strengthening 125  
Guinea UNIDO PHA CFC TPMP 65 0.9 
Guinea UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
66  

Guinea-Bissau UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 
(implementation) 

42 1.5 

Guinea-Bissau UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Guyana UNDP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 99 3.4 
Guyana UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 81  
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Country Agency Type Chemical Sector / Sub-Sector Value 
($000) in 

2009 

ODP 
in 

2009 
(implementation) 

Guyana UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Haiti UNEP INS CFC Institutional Strengthening 100  
Honduras UNIDO PHA CFC TPMP 40 4.4 
Honduras UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
59  

Honduras UNIDO PHA MBR Fumigants, Phase-out plan 114 17.4 
India UNIDO INV HCFC Transportation refrigeration 538 5.0 
India IBRD PHA PRO CFC Production CFC closure (Accelerated) 2,113 690.0 
Indonesia UNIDO PRP HCFC Solvent sector 54 0.0 
Indonesia UNIDO PRP HCFC Foam, Demonstration project 65 0.0 
Iran (Islamic Republic 
of) 

UNIDO INV HCFC Room air-conditioning and compressors 538 5.0 

Iraq UNIDO PRP HCFC Additional funding for HPMP preparation 48 0.0 
Iraq UNEP PRP HCFC HCFC Phase-out Management Plan 

(preparation) 
85  

Kiribati UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Kuwait UNIDO PHA CFC TPMP 11 3.0 
Kuwait UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
107  

Kuwait UNEP INS CFC Institutional Strengthening 105  
Kuwait UNIDO PRP HCFC Foam 32 0.0 
Kuwait UNIDO PRP HCFC Refrigeration manufacturing 32 0.0 
Kyrgyzstan UNDP PHA CFC Phase-out plan CFC phase out plan 65 1.3 
Kyrgyzstan UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
29  

Lao People's Democratic 
Republic 

France PHA CFC TPMP 2nd Tranche 157 6.5 

Lao People's Democratic 
Republic 

France PRP HCFC HPMP Preparation 45  

Lesotho UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Libyan Arab Jamahiriya UNIDO INS CFC Institutional Strengthening 169 0.0 
Libyan Arab Jamahiriya UNIDO PRP HCFC Additional funding for HPMP preparation 70 0.0 
Madagascar UNEP INS CFC Institutional Strengthening 61  
Malawi UNEP INS CFC Institutional Strengthening 67  
Malaysia IBRD PHA CFC ODS Phase-out plan 300 45.6 
Marshall Islands UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Mauritius UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Morocco UNEP INS CFC Institutional Strengthening 155 12.8 
Morocco UNIDO PRP HCFC Refrigeration manufacturing 32 0.0 
Morocco UNIDO PRP HCFC PU Foam 65 0.0 
Mozambique UNDP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 19 0.3 
Mozambique UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
67  

Namibia UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Nauru UNEP INS CFC Institutional Strengthening 30  
Nicaragua UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
79  

Nicaragua UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Niger UNEP INS CFC Institutional Strengthening 65  
Nigeria UNIDO INV HCFC Refrigeration manufacturing sector 1,075 5.0 
Niue UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Oman UNEP PHA HCFC HCFC Phase-out Management Plan 150 0.6 
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Country Agency Type Chemical Sector / Sub-Sector Value 
($000) in 

2009 

ODP 
in 

2009 
(implementation) 

Oman UNIDO PRP HCFC PU Foam 54 0.0 
Oman UNIDO PRP HCFC Refrigeration manufacturing 54 0.0 
Palau UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Panama UNEP INS CFC Institutional Strengthening 150 12.4 
Paraguay UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Peru UNDP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 197 17.5 
Peru UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
88  

Peru UNEP INS CFC Institutional Strengthening 134  
Qatar UNIDO PHA CFC TPMP 75 3.4 
Qatar UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
62  

Qatar UNIDO INS CFC Institutional Strengthening 48 0.0 
Qatar UNIDO PRP HCFC PU Foam 54 0.0 
Qatar UNIDO PRP HCFC Additional funding for HPMP preparation 70 0.0 
Region: AFR IBRD PRP HCFC Development of HCFC Investment 

Program in Africa 
269  

Region: ASP Japan TAS 

HCFC 

Assistance for the consensus building for 
HCFC phase-out strategy through country 
consultation 

150  

Region: ASP Japan TAS 
HCFC 

Technical assistance for self-help HCFC-
related surveys and strategy making 

150  

Region: PIC UNEP PRP HCFC HCFC Phase-out Management Plan 
(preparation) 

339  

Saint Kitts and Nevis UNDP PHA CFC Phase-out plan CFC phase out plan 3 0.1 
Saint Kitts and Nevis UNEP PHA CFC CFC Phase Out Plan 16  
Saint Kitts and Nevis UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Saint Vincent and the 
Grenadines 

UNEP PHA CFC CFC Phase Out Plan 16  

Sao Tome and Principe UNEP INS CFC Institutional Strengthening 61  
Saudi Arabia UNIDO PRP HCFC Refrigeration and AC Manufacturing 32 0.0 
Senegal  UNEP INS CFC Institutional Strengthening 152  
Senegal  UNIDO PRP HCFC Additional funding for HPMP preparation 70 0.0 
Serbia UNIDO PHA CFC CFC Phase-out plan 208 23.6 
Serbia UNIDO INS CFC Institutional Strengthening 141 0.0 
Serbia UNIDO PRP HCFC PU Foam 43 0.0 
Seychelles France PHA CFC TPMP 3rd Tranche 15  
Seychelles UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Sierra Leone UNEP INS CFC Institutional Strengthening 86  
Solomon Islands UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Somalia UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Somalia UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
300 9.0 

Somalia UNEP PRP HCFC HCFC Phase-out Management Plan 
(Preparation) 

96  

South Africa UNIDO PRP HCFC PU Foam 108 0.0 
South Africa UNIDO PRP HCFC Refrigeration manufacturing sector 108 0.0 
Sudan UNIDO PRP HCFC Additional funding for HPMP preparation 129 0.0 
Suriname UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
60  

Suriname UNEP INS CFC Institutional Strengthening 74  
Swaziland UNDP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 44 0.0 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/5 
Annex I 

 

5 

Country Agency Type Chemical Sector / Sub-Sector Value 
($000) in 

2009 

ODP 
in 

2009 
Swaziland UNEP PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 

(implementation) 
64  

Swaziland Germany PRP HCFC Project prep. Investment project HCFC 
alternatives 

33  

Syrian Arab Republic UNIDO INV HCFC Conversion to non-HCFC technologies in 
the manufacturing of air conditioners 

3,225 6.0 

Thailand IBRD PHA CFC ODS Phase-out plan 420 81.2 
The Former Yugoslav 
Republic of Macedonia 

UNIDO PHA CFC CFC Phase-out plan 16 2.7 

Timor Leste UNEP PRP CFC Country programme preparation 90  
Timor Leste UNEP PHA CFC Refrigeration Training programme / 

workshop 
232  

Tonga UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Trinidad and Tobago UNDP INS CFC Several Ozone unit support 65  
Tunisia IBRD PHA CFC Terminal Phase-out Management Plan 371 91.0 
Tunisia IBRD PHA HAL Terminal Phase-out Management Plan 13.0 
Tunisia UNIDO PRP HCFC Refrigeration manufacturing 32 0.0 
Turkey IBRD PHA CFC Refrigeration Phase-out plan 30 0.0 
Turkmenistan UNIDO INV MBR Fumigants 218 5.0 
Tuvalu UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Uganda France PHA CFC TPMP 2nd Tranche 71 1.9 
Uganda UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Uruguay UNDP PHA CFC Phase-out plan CFC phase out plan 48 4.0 
Uruguay Canada PHA CFC Terminal Phase Out Management Plan 34 14.9 
Uruguay UNIDO PRP HCFC Commercial refrigeration manufacturing 

sector (demonstration for 2 enterprises) 
65 0.0 

Vanuatu UNEP INS CFC Institutional Strengthening 60  
Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 

UNIDO PRP HCFC Foam 108 0.0 

Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 

UNIDO PRP HCFC Refrigeration manufacturing sector 108 0.0 

Vietnam IBRD PHA MBR Methyl Bromide phase-out plan 699 50.4 
Yemen UNIDO PHA CFC National Phase-out plan 401 45.7 
Yemen UNEP PHA CFC National Phase-out Management Plan for 

CFC (implementation) 
158  

Yemen UNEP INS CFC Institutional Strengthening 170  
Zimbabwe UNEP INS CFC Institutional Strengthening 148 8.3 
Zimbabwe Germany PRP HCFC Project prep HCFC Management Plan 169  
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Annex II 

 
REMAINING ACTIVITIES WHICH ARE NOT REQUIRED FOR COMPLIANCE 

 
Country Agency Type Chemical Sector / Sub-Sector Value 

($000) in 
2009 

ODP 
in 

2009 
Chile UNEP PRP MBR Methyl Bromide (preparation) 20  
Global UNEP TRA SEV Technical assistance / workshop 77  
Guatemala UNIDO PHA MBR Fumigants phase-out plan, 2nd phase 1,075 100.0 
Guatemala UNEP PRP MBR Methyl Bromide (phase-out) 20  
Region: AFR UNEP TAS MBR Technical Assistance/support 187  
Region: AFR UNEP TAS MBR Technical Assistance/support 260  
Region: ASP UNEP TAS SEV Technical assistance / support 150  
Region: ASP Japan DEM Disposal Demonstration project on ODS disposal 100  
Region: EUR UNEP TAS SEV Refrigeration and air-conditioning / 

servicing 
53  

Region: LAC Canada TAS SEV Enforcement Network 57  
Region: LAC UNEP TAS SEV Multiple sectors 85  
Region: LAC UNEP TAS SEV Multiple sectors 85  
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